
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiskněte více než jen čas a datum a až do 2 řádků 
2 řádkový tisk 
Tiskněte dva řádky najednou. 

4 tiskové předlohy 
Uložte až 4 tiskové předlohy (nastavení tisku) a před tiskem zvolte jednu z nich. 

Nastavení v PC 
Nastavovací soubor připravte v PC a do TP-50 ho přeneste USB pamětí. 

Intuitivní ovládání 
Ovládejte TP-50 intuitivně za pomocí grafického displeje s texty a ikonami. 

 

Doporučená místa použití a aplikace 
 
 
 

Banky      Burzy     Autoservisy Hotely   Lékárny 
 
 
 
 
 
 

    Prádelny    Školky/jesle       Sklady                 Nemocnice    Parkoviště 

   a další!

 
 
 
 
 
 

Flexibilní tisk 
data, času a 

vlastních textů 
pro jakoukoliv 

aplikaci

 
 

 
 
Evid. prací / zakázek  
Docházka  
Dodávka / Expedice 
Vstupenky / Potvrzení   
Přihlášení / Odhlášení 
Doklady výdej / příjem  
Záznam transakcí 

 

Zadní strana s detaily 
 
 
 

   Seiko Precision Inc. 



Hlavička 
(1. řádek) 

  ID zařízení  

    Hodnota čítače  

Q730X  2016/5/27 14: 31  
 20  2016/5/17 10: 20: 34 
 20  2016/5/18 10: 10: 10 
 21  2016/5/18 13: 34: 56 
 22  2016/5/18 17: 22: 42 
 100  2016/5/20 7: 35: 46 
 101  2016/5/20 9: 01: 17 
 102  2016/5/20 9: 51: 02 
 103  2016/5/20 11: 07: 31 
   2016/5/21 0: 35: 49 
 104  2016/5/23 9: 23: 40 
   2016/5/24 16: 34: 37 
   2016/5/24 16: 35: 45 
   2016/5/25 17: 07: 39 
   2016/5/25 14: 33: 12 
   2016/5/25 13: 49: 22 

Vybraná položka 
blikající 

Funkce tlačítek  

Data Displej  

Pro pohodlnější použití 
Univerzální čítání 

TP-50 nabízí flexibilní čítání: Nahoru / dolů, čítání v omezeném 
rozsahu, opakování čísla, čítání v nekonečné smyčce. Je to 
výhodné pro práci s žádankami, jízdenkami, a mnoho dalších 
aplikací. 

 
Zákaznické komentáře 

TP-50 může mít až 8 formátů tisku, které nastavíte, jak se vám 
líbí. Můžete tak vytvořit svůj vlastní tisk z 8 zákaznických 
komentářů, které jste si připravili a 29 přednastavených formátů. 

 
Posunutý tisk času 

TP-50 může tisknout nejen aktuální datum a čas, ale i datum a čas 
posunutý do budoucnosti (až 14 dnů 23 hodin 59 minut). Toto je 
užitečné pro zobrazení data a času ukončení platnosti a také v 
obchodech, službách a dalších místech, kde je účtován poplatek 
za hodinu. 

 
Snadné nastavení polohy tisku 

Použitím “posuvné páčky” na spodní straně zařízení a “vodítka 
papíru”, můžete přesně nastavit požadovanou pozici tisku. V 
nastavení vám také pomůže průhled v krytu a zvýraznění místa 
tisku. 

 
Týdenní program 

Kombinací týdenních programů, můžete ovládat zámek tisku, 
výběr tiskové předlohy a zakázat vybranou předlohu. Můžete třeba 
zcela zakázat tisk mimo pracovní dobu. 

 
Stažení tiskových dat: 

Tištěné údaje s hodnotou čítače jsou ukládány v zařízení  

(až 1.022 údajů) a mohou být staženy do USB paměti. 

 
Abyste využili všechny funkce, musíte je konfigurovat v PC a instalovat nastavovací 

soubor pomocí USB paměti. 
 
 
 
 
 

Příklady 

Obecné specifikace 
 
 
 
 
 

Možnosti / Příslušenství: 
 
Inkoustová kazeta s páskou: TP-1051N  

Dobíjecí baterie: QR-12004N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt:  
 

 

Ti
sk

 

Systém tisku "Dot matrix" (9 jehel) 

Barva tisku Jednobarevný (Černý  #TP-1051N) 

Počet řádek na jeden tisk až 2 řádky 

Délka tisku 160 bodů (cca 20 znaků) na řádek 

Nastavení okraje tisku do 30 mm (1-3/16”) od okraje papíru 

Směr tisku Levý / pravý 

Pozice tisku na řádku Vlevo / na střed / vpravo 

Vodítko papíru K dispozici 

O
bs

ah
 

Hodiny AM/PM / 24 hodin 

Minuty 1/60 / 1/10 / 1/20 / 1/100 

Vteřiny Ano 

Tisk nuly Ano (v měsíci, datu, hodinách) 

Nastavení tisku až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení) 

Výběr formátů 37 formátů 

  
Předinstalované formáty 29 formátů 

Zákaznické komentáře až 8 (6 z nich potřebuje USB nastavení) 

  
Tisky posunutého času až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení) 

Délka posunu času až 14 dnů 23 hodin 59 minut do budoucnosti 

Čítače až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení) 

  

Číslice 8 

Módy čítání 
Nahoru / dolů Opakování (až 9 x)  
S nastavením  
konce / ve smyčce 

Nastavitelné rozsahy čítání Minimální číslo, počáteční číslo, maximální číslo 

Nulování čítače Manuálně / denně / zakázáno 

D
is

pl
ej

 Displej (nastavení, hodiny) Jednobarevný grafický displej 

Podsvětlení Zapnuto / vypnuto - volitelně 

Formát hodin AM/PM / 24 hodin 

D
at

a 

Kapacita paměti až 1.022 tisků 

Obsah záznamu Tisknuté datum a čas, číslo nastavení, číslo 
zařízení, hodnota tisknutého čítače 

Způsob přenosu dat  USB paměť (USB 2.0) 

Typ souboru Tisknutá data: csv, Nastavovací data: txt 

O
be

cn
é 

Změna zimní / letní čas Ano (Automaticky) 

Jazyky 7 (En / Sp / Ge / Fr / It / Po / Numeric) 

Týdenní program 48 kroků pro zámek tisku,  
zámek vzoru tisku a volbu vzoru tisku 

Záloha paměti 3 roky (nastavení a tisková data) 

Bezpečnostní zámek Heslo (4 číslice), fyzický klíč 

Montáž na zeď Ano (šrouby  přiloženy) 

Osvětlení místa tisku Ano (Zapnuto / vypnuto - volitelně) 

Přesnost hodin ´+/- 15 s. nebo méně (za měsíc) 

Tisk při výpadku proudu Volitelné (Baterie #QR-12004N) 
100 tisků nebo 24 hodin 

Rozměry 156 x 179 x 181 mm 
6-5/32” x 7-1/16” x 7-1/8” 

Váha ca. 1.9 kg (4.2 lb) 

Odběr 220-240VAC 50/60Hz 0.4A 
120VAC 50/60Hz 0.6A  

Vybraný tisk Vzor 
 

Tisk Datum  Tisk Čas 
 

Ing. Petr Vybíral 
Újezdská 296, 252 43 Prùhonice 
tel.: +420 222 314 590, +420 603 570 077 
e-mail: vybiral@vistech.cz 
www.vistech.cz 

Specifikace mohou být zmeneny bez predchozího upozornení.  
Všechna práva vyhrazena (C) Seiko Precision Inc. 2016 
Ver. 1.0.0 2016.07.01 

Seiko Precision Inc. 
http://www.seiko-p.co.jp/ 

 
 
 

http://www.seiko-p.co.jp/
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